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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind însu irea documenta iei cadastrale pentru  bunul „Muzeul de mineralogie Baia Mare”

din domeniul public al jude ului, situat în Baia Mare, Bd. Traian, nr. 8
Avînd în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,

Raportul Direc iei de patrimoniu i logistic i schi ele cadastrale i avizele favorabile ale comisiei
juridice i de disciplin i comisiei pentru activit i economico-financiare;

În baza prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului i publicit ii imobiliare republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) i (3) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public i regimul juridic al acesteia;

În baza art. 91 alin. (1) litera f), i art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administra iei
publice locale, republicat , cu  modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta:

HOT RÂRE:
Art.1. Se însu te documenta ia cadastral  pentru bunul „Muzeul de mineralogie Baia

Mare” din domeniul public al jude ului, situat în Baia Mare, Bd.Traian nr. 8, cu urm toarele date de
identificare: C.F.10454, Nr.topo. 2737/ 2194, conform planurilor de amplasament i delimitare  care
fac parte din prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  modificarea elementelor de identificare pentru bunul „Muzeul de
mineralogie Baia Mare” din domeniul public al jude ului, situat în Baia Mare, Bd.Traian nr.8,
conform anexei  la prezenta hot râre.

Art.3. În mod corespunz tor se modific  Inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul
public al jude ului Maramure i anexa la contractul de administrare încheiat între Consiliul
jude ean Maramure i  Muzeul de mineralogie Baia Mare nr.1830/9/2003.

Art.4. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
-    Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
-    Direc iei economice;
-    Direc iei de patrimoniu i logistic ;
-    Direc iei juridice i administra ie  public ;
-    Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
-     Muzeului de mineralogie Baia Mare;
-    Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar  Maramure .

Prezenta hotarâre a fost adoptat  cu 33 de voturi „pentru” i o ab inere în edin a ordinar
a Consiliului jude ean  Maramure  din 24 ianuarie 2012. Au fost prezenti 34 consilieri jude eni
(total consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 24 ianuarie 2012
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ANEXA la HCJ MM nr. 4/2012

SITUA IA COMPARATIV  A ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE PENTRU UN BUN
APAR INÎND  DOMENIULUI  PUBLIC AL JUDE ULUI MARAMURE

situat în Baia Mare, Bd.Traian nr. 8

Situa ia conform ANEXEI NR.1
a H.G. Nr. 934/2002

Situa ia conform documenta iei
cadastrale însu ite

 prin H.C.J. Nr.       /2011

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

Denumirea bunului Elemente de identificare

Pozi ia 6
Muzeul de
mineralogie
Baia Mare

Bd.Traian nr.18 cl dire
parter + mezanin + co
termic + depozit
minerale, construc ii
speciale
sup.cons.=1248 mp
teren= 1502 mp

Muzeul de
mineralogie Baia
Mare

Teren aferent

Bd.Traian nr.8
cl dire parter + mezanin +
co  termic + depozit
minerale, construc ii
speciale
sup.cons.=992 mp

 1174 mp
C.F. 10454
Nr.topo. 2737/2194

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a


